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Parempaa uutta vuotta 
Vuosi on vaihdettu, sillä vanha ei ollut kovin hyvä. 
Kiinalaisia horoskooppeja seuraavat tietävät, että 
nyt alkoi metallihärän vuosi. Vuoden sanoma on, 
että menestys odottaa niitä, jotka työskentelevät 
ahkerasti, hyvin ahkerasti. 

Jos edellinen kuulosti siltä, kuin se olisi lainattu 
suoraan Valittujen Palojen sivulta, juuri näin oli-
kin. Syntymävuosihoroskoopit löydät tästä. 

Kevätkauden aikataulut 
Henkilöstökokouksessa 8.1. käsiteltiin kevätkau-
den aloittamista tilanteessa, missä osassa kun-
nista on voimakkaat rajoitukset 17.1. saakka ja 
osassa kunnista rajoitusten jatkumisesta ei ollut 
päätöksiä. Päätettin seuraavaa: 

• Normaalien kansalaisopistokurssien kevät-
kausi siirtyy viikolla eteenpäin eli alkaa 18.1. 
ja päättyy 26.4. 

• Kuvataidekoulu Pisaman ja käsityökoulu 
Näppärän kevätkausi alkaa alun perin suun-
nitellusti 11.1. ja kestää 15 viikkoa. Poikkeuk-
sena Karvia, missä lukukausi siirtyy viikolla 
eteenpäin eli alkaa 18.1. 

Lukukauden siirrosta tiedotettiin opettajille ja si-
vistysjohtajille sähköpostilla, kurssilaisille teksti-
viestillä ja yleisesti nettisivulla ja Facebookissa. 
Keväälle tehdään uudet työsopimukset, päivite-
tään kurssitiedot ja siirretään matkalaskujärjestel-
män sulkeutumispäivää. Tilanteen kehittymistä 
seurataan tarkasti ja viranomaisten ja kuntien 
suosituksia ja päätöksiä noudatetaan. 

Numerotietoa vuodesta 2020 
Nyt nähdään numeroista, miten vuosi 2020 meni. 
Opetustunteja suunniteltiin 14959, mutta toteutui 
vain 10826. Valtionosuutta saatiin 10262 tuntia, 
mihin sentään päästiin. 
Tuntimäärän vähentymiseen oli useita syitä: ke-
vätkausi keskeytyi valtioneuvoston suosituksesta, 
syyskauden ryhmäliikunta- ja seniorikursseja 
otettiin pois tarjonnasta, joitakin tiloja ei päästy 
käyttämään, osa 70-vuotiaista jäi pois lähiopetuk-
sesta sekä kunnat sulkivat tilansa syyskauden 
loppumetreillä. 
Osallistujia oli yhteen kertaan laskettuna 2573, 
mikä on normaali määrä. Heistä naisia tai tyttöjä 
oli 1992 ja miehiä tai poikia 581. 
Kursseja toteutui kaikkiaan 524 kun niitä oli suun-
niteltu 604. Toteutumisaste oli 87% on normaalia 
suurempi, mutta näissä oloissa ihan kohtuullinen. 

Rajoitustoimien tilanne 
AVI on päättänyt 16.12., että tapahtumiin voi 
osallistua enintään 20 henkeä turvaohjeita nou-
dattaen. Määräys on voimassa 23.1. saakka. 
Posan verkkosivulta löytää hyviäkin uutisia: tar-
tunnat on saatu kuriin alueella nopeilla ja tehok-
kailla toimenpiteillä. Satakunnassa ei ole kahteen 
viikkoon ollut tartuntoja. joten maakunta lähestyy 
perustasoa. Tilanne on parantunut myös Pirkan-
maalla, missä ollaan nyt kiihtymisvaiheessa. 
Myös rokotukset alkavat tällä viikolla. 
Kankaanpää avaa palveluitaan rajoitetusti ja tilat 
ovat pääosin käytössä 11.1. alkaen, mutta niissä 
voi olla vain puolet normaalista asiakasmäärästä. 
Asiakaspalvelutilanteet pidetään lyhyinä ja katso-
taan, ettei ruuhkia synny. Aikuisten harrastustoi-
minnassa suositellaan käytettävän etäyhteyksiä. 
Mikäli maskien käytöstä, turvaväleistä ja hygieni-
asta huolehditaan, voidaan sisätiloissa kokoon-
tua korkeintaan 10 hengen ryhmissä. Kontaktila-
jeja, kuorolaulua eikä puhallinsoitinten käyttöä ei 
suositella. Myös yksityisten toimijoiden toivotaan 
noudattavan näitä suosituksia. Myös vanhempien 
tulee käyttää maskia lapsia tuotaessa ja nouta-
essa. Kunnan tiedote löytyy tästä. 
Karvia: Varotoimia jatketaan, tiukka maskisuosi-
tus perhepiirin ulkopuolisissa kontakteissa, yli 10 
hengen kokoontumiset kielletty ja kunnan tilat 
suljettu 17.1. saakka. Rajoitusten jatkamisesta 
saadaan lisätietoa myöhemmin. Kunnan tiedote 
7.1. löytyy tästä. 
Kihniö: yli 10 hengen kokoontumiset kielletty 
17.1.saakka. Maskia suositellaan käyttämään ko-
din ulkopuolella asioidessa ja sosiaalisissa tilan-
teissa Kunnan tiedote 21.12. löytyy tästä. 
Parkano: Nykyiset suositukset ovat voimassa 
toistaiseksi virusmuunnokseen liittyvän epävar-
muuden takia, lukuun ottamatta lasten ja nuorten 
harrastustoimintaa. Alle 20-vuotiaiden lasten ja 
nuorten harrastustoiminta voidaan käynnistää 
10.1.2021 korkeintaan kymmenen henkilön ryh-
missä AVI:n kokoontumisrajoitusta noudattaen. 
Kunnan tilat on suljettu 17.1. saakka. Kunnan tie-
dote löytyy tästä. Setlementissä järjestettävät 
ryhmät alkavat helmikuun alusta. 
Pomarkku: Rajoitustoimia avataan rajoitetusti. 
Maskeja suositellaan käyttämään kaikissa ylei-
sissä tiloissa. Kunnan tiedote 11.1. löytyy tästä. 

Terveisin 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 
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